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  :بقلم

  كريس ھارمان
  
 

لكن الحقيقة أنھا . يُخبرنا من يحكمون العالم أن الثورة شيء غير ممكن وغير مرغوب فيه
 .واحدة من الم,مح المتكررة للعالم المعاصر

ا>وروبية تقريبا عرفت تفجرات ثورية أو شبة ثورية خ,ل التاريخ القريب ـ كل البلدان 
، الثورتان ا>لمانية والنمساوية اللتان 1921ـ1916، ا@نتفاضة ا>يرلندية 1917الثورة الروسية 

، ا@نتفاضات التي 1936ـ1931، الثورة اGسبانية 1919ـ1918أطاحتا بإمبراطورّي البلدين 
، ا@نتفاضة ا>لمانية 1944ن إيطاليا الشمالية وأثينا من ا@حت,ل النازي حررت باريس ومد

في فرنسا، الثورة البرتغالية  1968، أحداث مايو 1956، الثورة المجرية 1953الشرقية 
  . 1990ـ1989، وثورات أوروبا الشرقية 1981ـ1980، حركة تضامن في بولندا 1975ـ1974

  . نا أن تصبح أي من ھذه الدول على ما ھي عليه اRنبدون ھذه التفجرات، ما كان ممك

معظم حكومات العالم الثالث، الممثلة في . أما خارج أوروبا، فالصورة حتى أكثر وضوحا
ا>مم المتحدة، ما كان لھا أن توجد دون الحركات الثورية ضد السيطرة ا@ستعمارية الغربية في 

ا>مريكية ذاتھا تم تشكيلھا عن طريق تفجر ذو أبعاد  الو@يات المتحدة. ا>عوام الستين ا>خيرة
الحرب ا>ھلية ا>مريكية في السنوات ا>ولى من العقد  –ثورية في مرحلة تاريخية أبعد قلي, 

  .السابع للقرن التاسع عشر

فالعالم الحديث بأكمله تشّكل عن طريق أسرع . إن انتشار الثورة @ يجب حقا أن يدھش أحدا
قوة الرأسمالية الدافعة ھي المنافسة العمياء . الرأسمالية –صادية تغيرا عرفھا العالم النظم ا@قت

ومن أجل ھذا الھدف ھي تعيد تشكيل الزراعة والصناعة باستمرار، . لمراكمة ا>رباح والثروة
مبّدلة بھذا الشروط التي يعمل من خ,لھا البشر، ومحدثة في ھذا السياق تغييرات في كل طرق 

  . ھممعيشت

من % 60تنتزع الرأسمالية الناس من قراھم وتقذف بھم إلى المدن العم,قة، إلى حد أن 
وھي أيضا تنقل م,يين الناس . البشر سوف يكونون من سكان المدن بعد عشرة أعوام من اRن

آ@ف ا>ميال من بقعة في العالم إلى أخرى، وتكدسھم في المصانع والمكاتب، ولكنھا تأتي كل 
  . سنوات لتقول لھم أن ھناك أزمة اقتصادية وأن عليھم أن يبحثوا عن عمل في مكان آخربضعة 

وتقول . تَعد الرأسمالية الناس بالرفاھية وبالمعاش في حالة التقاعد، ثم تسلبھم ما وعدتھم به
للنساء في أحد العقود مكانكن ھو البيت، ثم تأتي في عقد تال لتخبرھن أنھن @ تستحققن أي 



وھي تكرر للناس القول أنھم ما لم يخضعوا لمتطلباتھا، فسوف تنقل اGنتاج . زات إذا لم تعملنامتيا
    .إلى مكان آخر

إن ھذا يختلف كليا عن التغيرات البطيئة في الشروط ا@قتصادية والحياة ا@جتماعية التي 
اولت الطبقات ح. عاما فقط 230ميزت كل المجتمعات السابقة على الرأسمالية الصناعية، قبل 

الحاكمة في تلك المجتمعات أن تُخضع من تسيطر عليھم لنظام صارم يشجع ا>فكار المحافظة التي 
الرجل "وكما تقول الترنيمة المسيحية . تعظ بأن ا>شياء في المستقبل ستظل كما كانت في الماضي

وفقراء وھو من حدد لھم  الغني في قلعته، والرجل الفقير عند بوابته، إن هللا ھو من جعلھم أغنياء
وبالنسبة لكثير من الفقراء الذين لم يعرفوا أي نوع آخر من الحياة، فإن ا>مر بدا بالفعل ." مكانتھم

  .كما لو أنه ھكذا ينبغي أن تكون ا>مور

الحكام الرأسماليون أيضا يحبون وضع القيود العقلية على من يعملون عندھم عن طريق 
م يكتشفون أنه يصعب عليھم ا@ستمرار في ذلك >ي فترة طويلة من ولكنھ. ا>فكار المحافظة

الزمن، >ن سرعة التغيرات ا@قتصادية تؤدي إلى تبد@ت في ا>وضاع ا@جتماعية مما يجبر 
  .الناس على تغيير أفكارھم

الرأسماليون، بعد أن راكموا . كانت فترة صعود الرأسمالية فترة تغيرات ثورية في المجتمع
ة في إطار النظام القديم الما قبل رأسمالي، أرادوا أن يعيدوا تشكيل ھذا النظام ليناسب الثرو

وھذا كان يعني الحرب من أجل السيطرة على المجتمع، أو على ا>قل تشجيع . احتياجاتھم الجديدة
  . اRخرين للحرب نيابة عنھم

إلى الطرق المحافظة مرة لكن ھذا لم يكن حدثا غير متكرر يستطيع بعده الرأسمالي الرجوع 
يتطلب    فأي تغيرات سريعة أخرى في اGنتاج تخلق احتياجات جديدة للرأسماليين، مما. أخرى

ويتكرر ھذا المرة تلو المرة مع كل توسع وتحول وإعادة ھيكلة . تغييرات أخرى في نظام المجتمع
    .لrنتاج الرأسمالي

ير الدائم لrنتاج والتغير المستمر لكل التثو"وكما أشار كارل ماركس وفريدريك إنجلز 
الظروف ا@جتماعية، وال,يقين ال,نھائي، والفوران، كل ھذا يميز الحقبة البرجوازية عن كل ما 

كل الع,قات الثابتة والمتحجرة، وما يتبعھا من أحكام مسبقة وآراء يتم تنحيتھا . سبقھا من عھود
     ."أن يتحلل، كل ما ھو جامد يتحول إلى ھواءبعيدا، كل ما ھو جديد يصبح قديم جدا قبل 

المرحلة من الرأسمالية التي   تلك –ينطبق ھذا بشكل مطلق على القرن الحادي والعشرين 
، تعنيان تحرير الرأسمالية "الليبرالية الجديدة"، و"السوق الحرة"فـ". العولمة"يطلق عليھا عادة 

أسمالية من تدمير المؤسسات ا@جتماعية وا>وضاع من كل القيود، حتى تلك القيود التي تمنع الر
اRن تتعامل الحكومات الرأسمالية مع التقلبات الوحشية . التي كانت تخدمھا جيدا في الماضي

للنظام، انتعاشه وأزماته، بالتخلي عن الطرق التي كانت تدعي أن بمقدورھا السيطرة على ھذه 
    .التقلبات



تستبعد وضع أية قيود حقيقية على " قواعد المنافسة"أن وفي نفس الوقت تدعي الحكومات 
وفي ھذا . النفط –استھ,ك احتياطيات المادة الخام التي تعتمد عليھا الرأسمالية أكثر من غيرھا 

. ، تدمير بيئي لم يسبق له مثيل"ا@حتباس الحراري"السياق تحدث الرأسمالية، من خ,ل ظاھرة 
@يات المتحدة ا>مريكية، تميل بشكل متزايد للتھديد بالحرب، كوسيلة والقوة الرأسمالية ا>كبر، الو

  .للتأكد أنھا لن تخسر في منافسة تتزايد عشوائيتھا

إنه عالم غير مستقر، الثورة فيه أكثر احتما@، . ھذا ھو العالم في القرن الحادي والعشرين
  . وليست أقل احتما@، من أي وقت مضى

  ما الذي يصنع ثورة؟

ث الناس عادة كما لو أن الثورة تُصنع بواسطة مجموعات ا@شتراكيين الموجودة بالفعل يتحد
في أواخر الستينات كان الناس يرددون وراء . التي تكبر أحجامھا قلي, ثم تقوم بتغيير ا>مور فجأة

  ".إذا كنت ثوريا، فاصنع ثورة"تشي جيفارا قائلين 

وعة من ا@شتراكيين فحسب، بغض النظر عن لكن الثورة @ تحدث أبدا نتيجة سلوك مجم
إنھا تحدث >ن كت, ھائلة من الناس، العديد منھم لم يفكر في . كونھم مجموعات صغيرة أو كبيرة

  . أمر الثورة في الماضي، دفعوا بأنفسھم إلى مركز المسرح السياسي

لكن >ن بدأت ليس بسبب نشاط حفنة من الجمھوريين، و 1789الثورة الفرنسية العظمى 
    .آ@ف من البشر من أفقر أحياء باريس اختاروا أن يزحفوا إلى القصر الملكي في فرساي

بدأت عندما أضربت عام,ت النسيج، المتقززات من العمل  1917ثورة فبراير الروسية 
لساعات طويلة في مقابل أجور ھزيلة، وأخذن في قذف كرات الثلج على نوافذ المصانع التي فيھا 

     .ھن ليخرجوھم إلى الخارج معھنأزواج

مثل ھذه ا>حداث تحدث تلقائيا، عندما يشعر عدد ضخم من البشر العاملين أنه فقط بأخذ 
وفي العادة، يكون أولئك الذين روجوا في الماضي . ا>مور في أيديھم يمكنھم تحقيق ما يريدون

  .اثللتغيير الثوري مفاجئين، كغيرھم من ا>شخاص، بالتحول في ا>حد

يحدث ھذا >ن العمليات ا@جتماعية ا>وسع تجعل الناس يتخلون عن طرقھم القديمة للتعامل 
  . مع ا>حداث

بفترة  1917، قبل أحداث 1915أشار القائد الثوري الروسي لينين، حين كتب في عام 
  :طويلة، إلى عنصرين ضروريين لظھور ھذا التحول في سلوك الناس

صل الطبقات ا>دنى إلى نقطة تجد عندھا أن شروط معيشتھا @بد أن ت: العنصر ا>ول
  . أصبحت غير محتملة بشكل متزايد



يستطيع الناس أن يستجيبوا حتى . ھذا في حد ذاته غالبا غير كاف لتفجير انتفاضة جماھيرية
لتخفيض رھيب في مستويات معيشتھم أو لتدھور في شروط عملھم، بأن يحبطوا أو أن يتحولوا 

  . معدل التذمر يزداد، وليس معدل الفعل. البعض بد@ من أن يصبحوا مناضلين ضد بعضھم

ھذا ما جعل لينين يشدد على العنصر الثاني المھم، وھو أن ا>زمات ا@قتصادية أو السياسية 
@ تسبب فقط زيادة اGحساس بالغضب في قاعدة المجتمع، ولكن يمكنھا أيضا أن تؤدي إلى دخول 

  . في مأزق @ تستطيع الخروج منه بسھولةالطبقة الحاكمة 

وكذلك يفعل تورطھم في . ا>زمات ا@قتصادية الكبرى تجعل أكثر الرأسماليين قوة يرتعدون
في ھذه الحالة يبدأ أعضاء الطبقة الحاكمة في لوم . حروب طويلة @ يمكنھم ا@نتصار فيھا بسھولة

أن ينجو بنفسه على حساب الرأسماليين بعضھم البعض على ما يحدث، مع محاولة كل رأسمالي 
  .المنافسين وعلى حساب الناس أيضا

كل قطاع . وفي الحالة القصوى يؤدي ھذا إلى إصابة اRلة اGع,مية والقمعية للحكام بالشلل
كما يحاول أن . في الطبقة الحاكمة يحاول أن يستخدم اGع,م والبوليس السري ضد منافسيه

  . ير لدعم خططه ضد منافسيهيحّرض قطاعات من الجماھ

لكن حتى في ظروف أقل حدة، فإن الحرب داخل الطبقة الحاكمة تجعل الجماھير تشعر أنھا 
  . ليست أمام حائط صلد مقاوم لمطالبھا وأنه يمكن أن يكون >فعالھا تأثيرا

@ ترغب "الحالة الثورية تنفجر عندما يحدث العنصران معا، عندھا، حسب كلمات لينين، 
الطبقات العليا لم تعد قادرة على العيش "، كما أن "طبقات الدنيا في العيش بالطريقة القديمةال

. @ أحد، في أي مستوى من مستويات المجتمع، يكون راضيا عن النظام القائم". بالطريقة القديمة
  ". متطرفا"الكل يكون متعطشا لحل، مھما كان 

رين كانت باستمرار تنتج ھذه الحا@ت الثورية الرأسمالية في النصف ا>ول من القرن العش
والرأسمالية في بداية القرن الحادي والعشرين . مع الحروب الكبرى وا>زمات ا@قتصادية الكبرى

     .مرة أخرى تنتج ھذه الحا@ت الثورية بعولمتھا الفوضوية لrنتاج والتمويل

و حتى مناطق بأكملھا من العالم، قد ذلك أن ھذه العولمة الفوضوية تعني أن بلدانا بأكملھا، أ
تُضَرب فجأة بأزمات اقتصادية أو صراعات عسكرية تجعل الحياة غير قابلة للتحمل من قبل 

  .الشعوب، وتجعل الطبقات الحاكمة تمسك بخناق بعضھا البعض

ما حدث في ا>رجنتين منذ سنوات قليلة يعتبر مثا@ أساسيا لما يمكن أن نتوقعه في أماكن 
خ,ل معظم التسعينات كانت ا>رجنتين ھي النموذج لعولمة ا@قتصاد . في العقد القادم أخرى
رئيسھا ووزير اقتصادھا كانا المثال الذي ينبغي احتذاؤه لدى ا@قتصاديين الرسميين في . القومي

  .كل مكان نظرا للسرعة التي نفذا بھا إعادة الھيكلة والخصخصة والترحيب بالرأسمال ا>جنبي



فتزايدت ديونھا . ضربت ا>رجنتين أزمة مالية كانت بدايتھا في الجانب اRخر من العالم ثم
ووصلت البطالة إلى . وانھارت السوق المحلية لسلعھا. الخارجية فجأة وخرجت عن نطاق السيطرة

ثم انقسمت الطبقة الحاكمة على نفسھا بصدد . وجمدت الدولة كل حسابات المواطنين. معد@ت فلكية
  .Gجابة على سؤال ما الذي يمكن فعلها

عندھا بدأ الناس، الذين لم يفكروا من قبل أبدا في النزول إلى الشارع، من عاطلين وعمال 
يدويين وموظفين حكوميين وقطاعات من الطبقات الوسطى، يزحفون في اتجاه القصر الرئاسي، 

  .ومةساعة، قبل أن ينجحوا في إسقاط الحك 24محاربين البوليس لمدة 

فلقد رأينا بعضا من ھذه العوامل تتفاعل خ,ل ا>عوام . ا>رجنتين لم تكن أبدا حالة معزولة
ونستطيع توقع المزيد في . ا>خيرة في انتفاضات ألبانيا، إندونيسيا، صربيا، إكوادور وبوليفيا

  .ا>عوام القادمة

كن عولمة الرأسمالية تعني أن ل. قد يبدو ا>مر وكأن بلد ما تتمتع بالس,م وا@ستقرار لسنوات
تلك البلد قد تكتشف أنھا كانت مثل عارضة خشبية ھادئة في عرض البحر بين موجتين كبيرتين 

في ھذه الظروف يمكن للجماھير أن تدخل الحياة السياسة بطريقة مفاجئة . تھددان فجأة بأن تغمراھا
  . @ يستطيع أحد أن يتنبأ بھا

  دور الثوريين

  .تنتھي إلى ثورة اشتراكية ناجحة" @ت الماقبل ثوريةالحا"ليست كل 

السياسية من قبل عدد ضخم من الناس من خ,ل اGضرابات  الدخول المفاجئ للحياة
الجماھيرية وا@نتفاضات العفوية، يؤدي إلى مستوى غير مسبوق من النقاش حول الطريق الذي 

في كل  –تصبح السياسة ھي الموضوع الدائم للحديث بين الناس كلما تقابلوا سويا . ينبغي السير فيه
 –مصنع ومكتب، في كل مدرسة، وفي كل محفل اجتماعي  طابور أتوبيس، في كل محل، في كل

    .بطريقة @ يمكن أن نتخيلھا نحن الذين نعيش في أوقات غير ثورية

ا@شمئزاز . الناس المتعطشون لتغيير حياتھم يبحثون بكل كيانھم عن الطريق إلى المستقبل
عي من ناحية أخرى، من النظام الحالي من ناحية، وخبرة اGضراب الجماعي والتظاھر الجما

جماعيا وديمقراطيا يستطيعون أن يأخذوا    يجع,ن العمال مستعدين بشكل خاص لتقبل فكرة أنھم
بمعنى أخر، ا>فكار ا@شتراكية تصبح فجأة متناسبة مع خبرتھم المعاشة . مسئولية المجتمع بأيديھم

  . بطريقة لم تكن ممكنة من قبل

قطاعات من الطبقة الحاكمة . ھي الوحيدة المطروحة لكن أفكار ا@شتراكية الثورية ليست
يبدأ ھؤ@ء في دعم جنرا@ت يحلمون . أيضا تبحث عن حلول يائسة Gنقاذ نفسھا من ا>زمة

با@نق,بات العسكرية، أو مغامرين سياسيين وصحفيين منحطين يحاولون توجيه حقد الجماھير 
  . تجاه ا>قليات الدينية والعرقية



تجاھين المتطرفين، ھناك دائما أولئك الذين يقولون أن المجتمع يجب أن يتغير بين ھذين ا@
في اتجاه غير رأسمالي، ولكن ببطء، من خ,ل التفاوض والعمليات القانونية، وليس من خ,ل 

  .المواجھة المباشرة

ن دائما ما يكو" اGص,حية الثورية"ھذا ا@تجاه اGص,حي الذي أحيانا ما يطلق على نفسه 
    .له جمھورا واسعا في فترة ما بعد أول صعود جماھيري كبير

ذلك أن الناس المنخرطين في ا@نتفاضة ينشأون في مجتمع طبقي يحشر في رؤوسھم فكرة 
حتى بعد . ھؤ@ء @ يغيرون أفكارھم بين عشية وضحاھا. أنھم غير صالحين Gدارة ا>مور

ومة جديدة، ظاھريا أقل عداء لمطالبھم وأكثر اGطاحة بحكومة ما، معظمھم يضع آماله في حك
  .رغبة في التحدث مع ممثليھم

تتم تقوية ھذه ا>وھام عن طريق اGع,م الذي تتحكم فيه تلك القطاعات من الطبقة الحاكمة 
  .إذا ما تكاتفت كل الطبقات بطريقة لم تحدث من قبل" ا>مل للمجتمع"التي تتحدث عن 

المعتمدة على " الوسطية"و" السلمية"عية يعني أن تلك الحلول غير أن عمق ا>زمة ا@جتما
حلول "لكن ھذا @ يمنع أناس كثيرون من أن يروا، في مرحلة أولية، أنھا . غير ممكنة" المشاركة"

  .من الدفع في اتجاه الثورة الكاملة" أقل عنفا"و" عملية

صر في فبراير، وضعت ، وبعد أن أطاحت انتفاضة عفوية بالقي1917لذلك ففي روسيا في 
الجماھير ثقتھا في حكومة يرأسھا أحد أغنياء الحرب، ا>مير لفوف، ثم بعد ذلك محام التزم 

  .بالحفاظ على الرأسمالية، ھو كيرنسكي

وفي ا>رجنتين منذ سنوات ق,ئل تسامحت الجماھير، التي أطاحت بأربعة رؤساء من 
  .ن نفس الخلفية، دوھالدي وكريشنرالموالين للرأسمالية على التوالي، مع اثنين م

ثقتھم في   لم يحدث أبدا أن انفجرت انتفاضة ثورية دون فترة انتقالية، يضع الناس خ,لھا
  .تسويات غير ناضجة @ يمكن أن تنجح أبدا

فترة وجيزة، ثم يحدث أن كل الحنق الذي أحدثه الفوران ا>ول الكبير يأخذ في التراكم مرة 
. الحكومة الجديدة يمكن أن يصبح أعظم من ا@ستياء ضد الحكومة القديمة وا@ستياء ضد. أخرى

يمكنه أن يتجه نحو تغذية الدعم >ولئك الرأسماليين الباحثين . ولكنه اRن يمكن أن ينمو في اتجاھين
أو يمكنه أن يقود الناس إلى رؤية . للمجتمع" @ستعادة النظام"عن طريقتھم الرجعية الخاصة 

  . استكمال الثورة، إلى تجاوز إسقاط حكومة إلى إسقاط النظام وأخذ السلطة في أيديھم الحاجة إلى

ما كان يبدو كحركة عفوية موحدة في يوم الفوران العظيم ا>ول، يتبلور اRن في ث,ثة 
في (ھناك حزب ثوري، وحزب رجعي، و –سواء استخدمت ھذا ا@سم أو @  –تيارات أو أحزاب 
    .حزب إص,حي) وة بين ا@ثنينمحاولة لردم الفج



محصلة الحالة الثورية تعتمد على المعركة بين ھذه ا>حزاب الث,ثة الكبرى لتوجيه حنق 
وفي حالة ا>زمة الكبرى، عندما يعجز الخيار اGص,حي عن تقديم أي حلول، فإن . الجماھير

  .على أنصار الخيار اGص,حيالمعركة تكون أكثر فأكثر بين الثوريين والرجعيين من أجل التأثير 

ولكنھا أيضا، وبشكل . ھذه ليست ببساطة معركة أفكار، على الرغم من أن تلك مھمة
الطبقة الحاكمة تعتمد في تفوقھا على كون الطبقة العاملة مفتتة ومفتقدة للثقة . مركزي، كفاح عملي

  .في قدرتھا على إدارة ا>مور جماعيا

حالة الثورية أن تتجاوز ھذا العائق، فقط عن طريق خبرة والطبقة العاملة تستطيع في ال
التي تعطي " التقدم ل}مام معا"إنھا قوة دفع . الكفاح من أجل السيطرة على أماكن العمل والشوارع

  . إحساس أنھم جزء من حركة يمكنھا أن تخلق مجتمعا جديدا" غير المسيسيين"حتى غالبية العمال 

Gبطاء الحركة قد تصبح كارثيةھذا ھو السبب أن محاولة اG حيث يكسرون . ص,حيين
اGحساس بالقوة ويسمحون للتشرذم بالعودة مرة أخرى، ومع ھذا التشرذم تستعيد ا>فكار الرجعية، 

ھذا ھو السبب أن الثورة تصل دائما . التي تروج لھا أقسام من الطبقة الحاكمة، المبادرة مرة أخرى
والتراجع يعني عودة الرأسماليين القدامى في . عندھا أو أن تتراجع إلى نقطة حرجة، أما أن تتقدم

  .شكل أشد سوءا مما كان في الماضي

الحزب الثوري ليس ضروريا لتبدأ الثورة، ولكنه ضروري بشكل مطلق لضمان انتصارھا، 
  .للتأكد من أن ا@ختيار الصحيح بين ا@شتراكية والبربرية قد تم

  بناء الحزب

ا>ول أن الحزب الثوري يعتمد على . واسعا ا@نتشار، ولكن ك,ھما خاطئھناك مفھومان 
. اللعبة ا@نتخابية مثل ا>حزاب ا@شتراكية الديموقراطية في القارة ا>وروبية، لكنه أكثر يسارية

أسلوبه ينبغي أن يكون أن بناء القوة من خ,ل الدعاية من انتخابات إلى انتخابات، حتى يحصل 
أو على ا>قل لتكوين ائت,ف مع  –لكافي من المقاعد البرلمانية لتشكيل الحكومة على العدد ا

  .أحزاب يسارية ا>خرى

ھذا ا>سلوب ھو في نھاية المطاف كارثي، ذلك أن معظم ا>زمات ا@جتماعية الكبرى التي 
تبعا  تجذب كت, عريضة من الناس إلى السياسة، @ تُخاض معاركھا في القاعات البرلمانية أو

  .للجداول الزمنية للبرلمانات

الحا@ت، توفير طريقة ل,شتراكيين لنشر   النشاط البرلماني ا@نتخابي قد يستطيع، في بعض
أفكارھم عن الصراع الطبقي أمام عدد كبير جدا من الناس، ولكنه @ يستطيع أن يحل محل خوض 

     .ھذا الصراع في أماكن العمل وفي الشوارع

ة للحزب الثوري ھي أنه مجموعة منظمة بشكل محكم تخبر العمال أنھم في الرؤية الثاني
حاجة إلى ثورة وأنھا ستقوم بھا نيابة عنھم، مجموعة تعتمد على تحول العمال نحوھا فقط عندما 



تبقى بعيدة عن الكفاح " المجموعة"وحتى تأتي ھذه اللحظة، فإن . تصبح ا>مور حقا ميئوس منھا
    .للرأسمالية خشية أن يخلق ھذا أوھاما حول إمكانية اGص,ح ضد المظالم الجزئية

ھذه كانت رؤية الثوري الفرنسي ب,نكي في القرن التاسع عشر، وكانت أيضا رؤية واحد من 
وأيضا من ناحية عملية كانت . بورديجا –أكثر الشيوعيين اGيطاليين أھمية في بداية العشرينات 

ر في مجموعات حرب العصابات التي انتعشت خ,ل الستينات ھذه ھي طريقة بعض أجنحة اليسا
  . والسبعينات

من زوايا عدة، تعد ھذه الصورة انعكاسا مخت, للطريق اليساري ا@نتخابي، حيث أن كليھما 
يشتركان في فكرة أن الثوريين يغيرون المجتمع بالوكالة عن الجماھير التي تقدم الدعم بشكل 

  .يساري أو للمقاتل اليساريسلبي، سواء للبرلماني ال

إنه يقوم على ا@عتقاد أن القطيعة مع كل . الطريق الثوري الحقيقي مختلف تماما عن ذلك
وھي ترى . بشاعات المجتمع الطبقي يمكنھا أن تتم فقط عندما يأخذ مجموع العمال السلطة بأيديھم

الفھم الضروري ليقوموا بھذا أيضا أن الطريق الوحيد الذي يحصل به العمال على القوة ال,زمة و
  . يأتي من خ,ل كفاحھم الخاص

في أوقات ا>زمة ا@جتماعية الكبرى واشتعال الثورة، يمكن كسب غالبية العمال إلى حجج 
  . الثوريين، ويمكن أن يقوم العمال بما ھو ضروري فعله

ة، حتى عندما تكون لكن دائما توجد قلة من العمال يمكن كسبھا إلى ا>فكار ا@شتراكية الثوري
ھذا >ن الرأسمالية تدفع الناس دائما إلى التمرد، و لو بقدر صغير، ضد . الثورة بعيدة جدا
قد يحدث إضراب قصير على ا>جور، أو حملة ضد خصخصة اGسكان، أو . ضغوطھا عليھم

ف لكن في أي نقطة من الوقت سو. اعتصام ضد العنصرية، أو مقاومة ضد الحروب اGمبريالية
وفي كل واحد من ھذه النضا@ت يبدأ بعض الناس في تحدي . تكون ھناك عشرات من النضا@ت

  . أولويات النظام، وفي إطار ھذا يبدأون في بلورة أسئلة في عقولھم حول طبيعة النظام ككل

المنظمة الثورية الحقيقية ھي التي تحاول أن تجمع ھؤ@ء الناس معا، حتى يبدأوا في بلورة 
ھذا يشمل النقاش، والتعلم من الخبرات الكفاحية في . م حول كيفية محاربة النظام بنجاحأفكارھ

ثم تغذية استنتاجات المناقشات مرة . الماضي، وتحليل النظام القائم والنضا@ت الجارية ضده اليوم
  . أخرى في الكفاح الطبقي اليومي

مكان عمل وفي كل حي، بحيث إن الھدف ھو خلق شبكة من كل الناس ا>كثر نضالية في كل 
يزيدون من قوة بعضھم البعض، ويعوضون نقاط ضعف بعضھم البعض، ويتعلمون من خبرات 

بھذه الطريقة يمكنھم أن يعملوا سويا للتدخل في النضا@ت المختلفة الجارية، . بعضھم البعض
تحويل جزء من محاولين التقريب بينھا، ومجابھين الطبقة الحاكمة وإع,مھا في محاو@تھما ل

  .العمال ضد جزء آخر من العمال



فكل ھزيمة تفتت العمال، وتسھل . وحتى لو كان مستوى الصراع منخفضا، يظل ھذا مھما
وكل نصر يجعل من ا>صعب كثيرا . من سيطرة ا>فكار الرجعية التي تجعل ا>قليات كبشا للفداء

  . على الطبقة الحاكمة إخضاع العمال والفقراء بشكل كامل

وعندما يصل الصراع إلى مستوى عال من الحدة، فإن وجود منظمة ثورية لديھا شبكة من 
ذلك أن نتيجة النضا@ت . النشطاء في كل موقع عمل وفي كل حي يمكن أن تكون له أھمية كبرى

  .الكبرى يمكن أن تحدد شكل الصراع الطبقي والجو ا>يديولوجي لسنوات طويلة مقبلة

، فما يقولونه حقا ھو أنھم @ "الطليعية"بعض الناس أنھم ضد التنظيمات ولذلك، فعندما يقول 
  .يريدون للعمال ا>كثر نضالية أن يوحدوا قواھم لمحاربة النظام بفاعلية

فھي تتضمن، خ,ل فترة زمنية طويلة، ما أسماه الثوري . إن تلك الحرب تأخذ أشكا@ عديدة
وھي معركة طويلة صعبة  –" حرب المواقع"جرامشي اGيطالي غير المفھوم بشكل كبير أنطونيو 

خ,ل ذلك ينخرط الثوريين في مئات من المعارك الصغيرة . تھدف إلى إحراز تقدم بطيء ل}مام
وبشكل نموذجي، ھذا . لتحسين حال الطبقة العاملة، ويحاولون اكتساب أنصارا قليلين >فكارھم

ضمان ا@جتماعي، مناھضة العنصريين، بناء يشمل النشاط في النقابات، في محاربة تقليص ال
التضامن مع اGضرابات، واستخدام ا@نتخابات كفرصة لتوضيح رؤية اليسار لقطاعات واسعة من 

  . الناس

لكن ھذه ا>فعال، في حد ذاتھا، تترك الرأسمالية سليمة بينما تبني شبكات الناس الذين يريدون 
الطريق لما أسماه " حرب المواقع"عناھا عندما تفتح تلك الشبكات تظھر بكامل م. اGطاحة بھا

مواجھات مفاجئة وسريعة يتبدل خ,لھا مزاج م,يين الناس بين  –" حرب المناورات"جرامشي 
  . عشية وضحاھا

إذا كانت المنظمة الثورية قوية، فإن أعضاؤھا يستطيعون توجيه أغلبية الجماھير في اتجاه 
انت ضعيفة أو غير موجودة، فإن آمال الناس تتحول إلى يأس، وكل أما إذا ك. يحتاجه المجتمع ككل

  .شيء يرجع إلى الوراء

 أحمد كمال ص%ح: تعريب
 سيد عبد الرحمن

 مصر  -مركز الدراسات ا3شتراكية

  

  :م%حظات

o          ستقوم " الثورة في القرن الحادي والعشرين"ھذا النص جزء من كراس للمؤلف بعنوان
  . البريطانية بنشره في وقت @حق ھذا العام" بوكماركس"دار نشر 

 


